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Bodymax Bodymisie o smaku coli żelki 60 sztuk
 

cena: 26,67 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, mózg, układ odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać żelki

Producent ORKLA CARE S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Opis:
Bodymax Bodymisie to pyszne żelki dla dzieci w wieku 3+, doskonała alternatywa dla młodzieży nie lubiącej witamin w formie tabletek
oraz rodziców chcących mieć jedną multiwitaminę dla całej rodziny!

Bodymax Bodymisie to suplement diety w postaci żelkowych misiów o smaku coli. Multiwitamina o wysokiej zawartości witaminy A, E,
C, D oraz witamin z grupy B (B3, B6, B12, biotyna, kwas foliowy) to pyszne uzupełnienie codziennej diety dzieci od 3 roku życia oraz
dorosłych. Co ważnie produkt nie zawiera cukrów, a owocowe smaki zawdzięcza aromatowi malinowemu oraz naturalnym aromatom:
pomarańczowemu i jagodowemu.

Witaminy A, B6, B12, C, D wspierają utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dodatkowo witamina D jest
potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci oraz przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.

Zastosowanie:
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie:
Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 żelka dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 11 roku życia: 2 żelki dziennie.
Żelkę można rzuć, a następnie połknąć.

Składniki
1 żelka zawiera:
witamina A 200 µg (25%)*, witamina D 5 µg (100%)*, witamina E 6 mg (50%)*, witamina C 30 mg (38%)*, niacyna 8 mg (50%)*, witamina
B6 0,7 mg (50%)*, kwas foliowy 100 µg (50%)*, witamina B12 1,25 µg (50%)*, biotyna 25 µg (50%)*.
2 żelki zawierają:

witamina A 400 µg (50%)*, witamina D 10 µg (200%)*, witamina E 12 mg (100%)*, witamina C 60 mg (75%)*, niacyna 16 mg (100%)*,
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witamina B6 1,4 mg (100%)*, kwas foliowy 200 µg (100%)*, witamina B12 2,5 µg (100%)*, biotyna 50 µg (10%)*.
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Substancja wypełniająca: maltitole, żelatyna wieprzowa, reulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat z czarnego bzu,
średniołancuchowe trójglicerydy z oleju kokosowego i rzepakowego, naturalne aromaty (pomarańczowy i jagodowy), aromat (malinowy),
koncentraty z marchwi, czarnej porzeczki i papryki, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca: acesulfam K, substancja
glazurująca: wosk carnauba, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina A (palmitynian
retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), D-biotyna.

Producent
Orkla Health AS, P.O.
Box 423 Skøyen
0213 Oslo, Norwegia
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